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1. Bærebjelke for trivsel og utvikling
Sunndal skal framstå som et naturlig og viktig regionalt senter for kulturlivet på
Nordmøre. Vi skal ha det beste som er å tilby av kultur- og fritidsaktiviteter for
kommuner av vår størrelse.
Ubeskjedent, ja vel. Men det er da heller ingen grunn til beskjedenhet. Fordi Sunndal har
tradisjoner og kvaliteter bygd opp gjennom mange år, både i form av tilbud og
tjenesteutvikling – og av dyktige kulturaktører og tilretteleggere.
Dette gjelder også politisk vilje. Sunndal har hatt – og har fortsatt - gode kulturpolitikere, som
ser verdien av kultur som bærebjelke for trivsel og utvikling.
Derfor har dagens kulturarbeidere i Sunndal et godt utgangspunkt – og en solid plattform – for
arbeidet som skal gjøres.
Men det er også klart at kvalitet, økt aktivitet og større
synlighet vil koste. Rammevilkårene må stå i forhold til
det man bestemmer seg for å utvikle og gjennomføre.
Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal ha fokus på alle
aldersgrupper i HELE kommunen. Det skal framstå som
et breddetilbud for sunne aktiviteter og gode opplevelser
– men samtidig gi rom og muligheter for dem som vil
utvikle spesielle evner og kvaliteter. Det være seg i idrett,
musikk, scenekunst eller i andre uttrykk- og
aktivitetsformer.
Bredde gir et godt grunnlag for å få fram topper og
spesielle kvaliteter – samtid ig som gode kvaliteter og
resultater vil være med på å styrke bredden og interessen
for ulike kulturformer. Dette samspillet er det viktig at vi
ser verdien av og har en bevisst holdning til.
Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å ha en utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige
i lokalsamfunnet. Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for
kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god medspiller og en
stimulerende kraft for lag og organisasjoner.
Kultur er samhandling som gir trivsel, trygghet og tilhørighet. Derfor er det viktig at tjenesten
har gode relasjoner og kontakter mot ulike miljøer.
Denne kontakten er spesielt viktig i forhold til det store mangfoldet vi har av frivillige lag og
organisasjoner i kommunen. I små og litt større sammenhenger organiseres og aktiviseres det
på en imponerende måte.
Ikke minst er dette arbeidet viktig i forhold til oppvekstmiljøene. Lag og organisasjoner
representerer trygge baser med både tradisjonsrike og nyskapende aktiviteter.
Kulturtjenesten i Sunndal lover – så langt kapasiteten og den politiske viljen rekker – å være
en god samarbeidspartner og støttespiller for frivilligheten i årene som kommer, også i
arbeidet med å få etablert ”Frivillighetens Hus” som samlingssted for all frivillig virksomhet..
Det er viktig at vi enes om Sunndal kulturhus som ”storstua” for kultur i kommunen. Og det
er slett ingen motsetning mellom dette, og det å ta godt vare på de mindre samfunnshusene vi
har rundt om i kommunen.
Kulturhuset vårt trenger i dag full rehabilitering. Også utstyrsmessig har huset mangler. Nye
kulturhus er i god drift i to av våre nabokommuner. Vi må se til at Sunndal kommer i
førersetet igjen - også på dette området.
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En annen bygningsmessig utfordring finner vi ved ungdomssenteret. Gamle Øra skole har en
perfekt plassering som sentrum for ungdomsklubb og ungdomsaktivitet, men er per i dag i alt
for dårlig stand.
Kulturtjenesten mener at huset snarest bør renoveres
med tanke på å bli et moderne ”Ungdommens hus” på
Sunndalsøra.
Undersøkelser som er gjort, viser at hele 90 prosent
av befolkningen mener at gode kultur- og fritidstilbud
er viktig. Altså gjør kulturtjenesten et arbeid som
angår mange mennesker – og et arbeid mange gjerne
har meninger om. Det være seg innhold eller
prioriteringer.
For at vi skal gjøre en best mulig jobb, er det viktig
med god kommunikasjon mellom brukere og tjeneste. Med andre ord: Kom med innspill til
oss, inviter oss – besøk oss!
God kontakt skaper gjerne gode relasjoner og økt forståelse for hva som trengs og ønskes. Så
kan vi prøve å formidle hva VI mener er viktig i kulturarbeidet. Kanskje er vi ganske så
enige?
I planen peker vi på flere samarbeidsformer – på ulike nivåer - som vi mener er viktig for å
kunne lykkes. Ikke minst gjelder dette det interkommunale samarbeidet – der kommuner i en
region utfyller hverandre og inviterer til kulturpendling.
For Sunndal er kommunene Oppdal, Surnadal, Tingvoll og Nesset naturlige
samarbeidspartnere. Der er biblioteksamarbeid mellom Nesset og Sunndal et eksempel på et
godt tiltak som allerede er etablert.
I tillegg må vi bruke, og spille på lag med, kulturkrefter og tilbud i de tre byene som er godt
innenfor rekkevidde.
Midt-Norge har et sterkt kulturmiljø med stort mangfold. I dette skal Sunndal framstå som en
betydelig bidragsyter og god medspiller som leverer gode kulturtjenester både i egen
kommune og til beste for regionen. .
Er vi enige om dette, er vi også enige om at kulturen i Sunndal trenger gode og forutsigbare
rammevilkår i planperioden.
I denne kulturplattformen er det også viktig at visjoner og kulturelt tankegods blir viet plass
og synliggjort.
Ole Magne Ansnes
Kulturleder
.
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Bakgrunn
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok den 6. desember 2007 å iverksette arbeidet med en
ny kulturplan for Sunndal kommune for perioden 2008 til 2018. Det ble oppnevnt i alt sju
prosjektgrupper med følgende arbeidsområder:
1) Prosjektgruppe med overordnet ansvar for planen
2) Kulturskole
3) Bibliotek
4) Idrett og friluftsliv med bygg og anlegg
5) Kulturhus og kino
6) Museum og kulturvern
7) Ungdomsarbeid med ungdomssenterdrift
8) Frivillige lag og organisasjoner
Videre ble det vedtatt en arbeidsform der det blant annet skulle holdes oppstartsmøter i hver
av kretsene. Dette ble gjort i januar og februar 2008 – med innledere fra lokale lag og
organisasjoner.
Meningen var at planen skulle være ferdig i 2008. Dette lot seg ikke gjøre, blant annet fordi
ny kulturleder (fra 1. mars 2008) måtte ha noe tid på seg til å sette seg inn i tjenestens innhold
og virke. Endringene i tidsplanen er blitt kommunisert med politikerne og administrativ
ledelse.
Hovedplanen inneholder hovedtrekkene i arbeidet fra hver av prosjektgruppene. Enkelte av
disse har i tillegg mer utfyllende planutkast. Også disse blir gjort tilgjengelig.
I tråd med vedtaket fra desember 2007, vil det i løpet av våren bli holdt et stormøte med
kulturplanen som tema.
Styringsgruppa har bestått av:
Ingrid Viseth, John Rasmus Leinum, Eva Betten, Svein Sæterbø og Ole Magne Ansnes.

Hvorfor kulturplan?
Mandatet til arbeidsgruppene har vært følgende:
Ø Beskrive dagens situasjon med styrker og svakheter
Ø Beskrive forventet utvikling og trender
Ø Beskrive mål og tiltak
Ø Utarbeide forslag til handlingsplan for 2 år, 5 år og 10 år
Kulturarbeidet i Sunndal ha r også en interessant historie som er viet plass i planen. Denne har
for det første en genuin egenverdi, videre er den viktig for at vi skal forstå utviklingstrekk og
trender – som har gitt oss det ståstedet vi har i dag. Historikken vil alltid – i kultursektoren
som ellers – være viktig også i arbeidet med å stake ut en ønsket kurs for framtida.
Målet med den nye kulturplanen er i store trekk å sikre aktivitet, kvalitet, kontinuitet og gode
rammevilkår for kulturen - der en vedtatt tiltakspakke med handlingsplan forplikter oss i
kulturarbeidet i årene framover. Kulturen trenger forutsigbare rammevilkår. I så måte vil
kulturplanen ligge der som en garantist og veiviser i de nærmeste årene.
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Kulturtjenesten i dag
Organisasjonen

Kulturleder
Ole Magne Ansnes

Ungdomssenter

Idrett og anlegg
Jostein Trædal

Ferie/Fritid PU

Svømmehall

Bibliotek
Ingeborg Sæther

Filialer: Øksendal
Ålvundeid
Ålvundfjord

Kino og kulturhus
Svein Sæterbø

Kino

Kulturskole
Lars Ramsøy -Halle

Museum
Jarle Stavik

Kulturhus

Idrettsanlegg

Hovedmål og visjon i dag

Visjon og
overordnet mål for
kulturtjenesten

Sunndal kommune – et kultursenter for fremtiden.

Et godt kultur- og fritidstilbud er viktig for kommunens utvikling både
når det gjelder næringsliv, arbeidsliv, bosetting og trivsel.

Hovedmål for
kulturtjenesten
2009

1. Sunndal kommune skal fortsatt være blant de ledende
kulturkommunene i landet.
2. Sunndal kommune skal levere kvalitetstilbud som gjør det
attraktivt å bo og bosette seg i hele Sunndal.
3. Tjenesten vil etterstrebe å få økonomiske rammer som samsvarer
med målsettingene – både på kort og lang sikt..
4. Avslutte arbeidet med ny kulturplan for Sunndal kommune.
5. Styrke ungdomsarbeidet - bidra til gode oppvekstmiljø.
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Budsjettrammer og bemanning

Regnskap 2006 –
budsjett 2007 og 2008

2006
2007
2008
2009

Brutto

Netto

16 898 000
18 187 000
20 978 000
23 240 000

10 887 000
12 088 000
12 837 000
14 170 000

Bemanning

Antall
årsverk
22,21
22,21
22,21
21,50

Antall
ansatte
32
32
32
30

Andel (%) Andel (%)
heltid
kvinner
40,7
46,9
40,7
46,9
40,7
46,9
61,0
50,0

Kostratall

Sunndal
2006

Sunndal
2007

Møre og
Romsdal
2007

Norge
u/Oslo
2007

Prioritering
Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger ………
- bibliotek ……………………………………..
- kino ………………………………………….
- aktivitetstilbud barn og unge .………………
- musikk- og kulturskole .…………………….
- idrett …………………….…………………..
- museer ………………………………………
- kunstformidling ……………..………………
- andre kulturaktiviteter ………………………
Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg. ..
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger ……….

2.150
385
18
118
412
662
39
30
486
5,5
217,5

2.572
419
46
119
495
914
52
28
499
6,4
267,5

1.390
221
30
89
304
340
36
45
325
4,1
389,9

1.457
242
17
156
217
407
65
86
267
4,5
603,3

Dekningsgrad
Bokbestand, antall bøker pr. innbygger …………
Bibliotekutlån, alle medier, pr. innbygger ………
Bokutlån pr. innbygger .…………………………
Bokutlån barnelitteratur pr. innbygger 0-13 år ….
Antall innbyggere pr. kinosete …………………..
Antall kinobesøk pr. innbygger ………………….
Besøk pr. forestilling .……………………………

…
5,6
4,0
11,2
15,7
2,9
29,0

…
…
…
…
15,7
2,3
21,8

5,8
…
…
…
47,3
1,2
28,5

4,6
…
…
…
57,0
2,0
32,2

Produktivitet/enhetskostnader
Korr. brutto driftsutgifter kult.skole, kr. pr. 6-15 år
Korr. brutto driftsutgifter kult.skole, kr. pr. bruker
Antall innbyggere pr. bibliotek-årsverk .…………

3.214
9.661
1.554

3.872
11.267
…

2.239
12.653
…

1.606
11.794
…

Kulturtjenester
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2. Visjon og mål 2010-2019
Visjon og
overordnet mål for
kulturtjenesten

Grunnsyn

KULTUR ? samhandling som skaper trivsel, trygghet, tilhørighet og
tradisjoner.

Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal være et breddetilbud for sunne
aktiviteter og gode opplevelser – men samtidig gi rom og muligheter for
dem som vil utvikle spesielle evner og kvaliteter.

Hovedmål for
kulturtjenesten

1. Sunndal skal framstå som et naturlig og viktig regionalt
senter for kultur.
2. Kulturtjenesten i Sunndal skal drive utadvendt, og være godt
synlig i lokalsamfunnet.
3. Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle kvalitetstilbud og
arenaer. Samtidig skal tjenesten være en god medspiller og
en stimulerende kraft.
4. Sunndal kommune skal prioritere ungdomsarbeid og gode
oppvekstmiljø.
5. Synliggjøre at gode fritids- og kulturtilbud er viktige for
kommunenes utvikling både når det gjelder næringsliv,
arbeidsliv, bosetting og trivsel.

Mål for avdelingene
KULTURHUSET: Sunndal kulturhus skal ha folkelig forankring og være kommunens
storstue. Sunndal kulturhus ønsker å være en til glede for enkeltpersoner, lag og
organisasjonar. Drift av kulturhuset i planperioden skal være et kommunalt ansvar.
KULTURSKOLEN: Sunndal kulturskole skal gi et frivillig opplæringstilbud innen ulike
kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, med særlig vekt på barn og unge (0-18
år.)
Skolen skal utvikle og styrke kulturskolen som kulturelt kreativitets- og kompetansesenter, og
bidra til et rikt og variert kulturliv i kommunen.
Kulturskolen skal kontinuerlig være på søken etter å utvikle nye og attraktive fagtilbud.
Kulturskolen skal kontinuerlig være på søken etter å utvikle nye og attraktive fagtilbud, både
i sentrum og i kretsene.
UNGDOM: Sunndal kommune skal bidra til et godt og attraktivt oppvekstmiljø.
Kulturtjenesten skal samarbeide med andre tjenester om å utvikle attraktive tilbud og positive
miljøer – med spesiell målsetting om å skape trygghet, trivsel og stolthet
Store og små miljøer i HELE kommunen skal ivaretas og stimuleres. Vi ønsker oss et
fargerikt og inkluderende ungdomsmiljø.
FRIVILLIGHETEN: Frivillighetsarbeidet har som mål å legge til rette for allsidige og gode
aktiviteter for alle – og ønsker å sørge for at infrastrukturen er på plass slik at lag og
foreninger kan konsentrere seg om å gjennomføre aktiviteter.
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IDRETT OG FRILUFTSLIV: Målsetninger for arbeidet med idrett og friluftsliv å legge til
rette for – og medvirke til – utbygging og drift av hovelige lokaler og anlegg for kulturell
virksomhet i alle deler av kommunen. En klar målsetting er at alle grupper i befolkningen skal
gis gode muligheter til fysisk aktivitet der de bor. Idrettslige tradisjoner og bredde tillegges
vekt ved drift og vedlikehold av anlegg., ref plan for idrett og friluftsliv.

BIBLIOTEKET: Sunndal folkebibliotek skal være en aktiv formidler av ulike kulturutrykk.
Biblioteket skal på samme tid være ei dagligstue med lav terskel, og et litterært og kulturelt
tempel. Det legges også vekt på å utvikle tiltak som stimulerer barn og unge til å lese - og
med det bidra til at de får gode leseferdigheter.
MUSEUM OG KULTURVERN: Det skal legges til rette for et aktivt kulturvern. Vern av
bygninger og kulturlandskap vil gjøre Sunndal Kommune mer attraktivt som turistdestinasjon
og gi innbyggerne selv en økt følelse av tilhørighet. Videre er målet å legge til rette for at
museumsarbeidet i Sunndal Kommune skal bli mer tilgodesett.
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3.Tiltakspakke og handlingsplan 2009-2019
2009 Tiltak
2010

Kommentar

2009
2009

Etablere nye lokaler for ungdomskafé
Etablering av et samarbeidsforum
Næring/Kultur

2009/
2010

Kulturtjenesten arrangerer to til fire
kulturcruise årlig. Dette i et godt
samarbeid med aktuelle lag og
organisasjoner
Åpningstider for hele kulturtjenesten

Flyttes ut av kulturhuset
Samarbeid med Sunndal
Næringsforening, Aktivum
Midt-Norge, Sunndal
næringsselskap og andre
Eldre prioriteres i minst ett
av tilbudene

2009
2009
2009

2009

2009

2009

2009

2009
2009/
2010

2009
2009

Stimulere til skrive- og leselyst med tilbud
i bibliotek og kulturskole
Opprette fora for utvikling av
kulturarrangementer for eldre sammen
med andre kommunale tjenester, frivillige
organisasjoner og næringsliv
Tjenesten skal tilby kino på dagtid en fast
dag i uken

Pris

Sak utredes av
administrasjonen
Biblioteket arbeider med
tilbud
I samarbeid med Sunndal
eldreråd

Tillegg K.sak 51/09

Legge opp til minst fire spesie lt
tilrettelagte arrangement for eldre i
kulturhuset – per år
Styrke informasjon og kunnskap blant
innvandrere om organisasjonslivet og
lokal kultur

Dagtid. Kulturtilbud og
servering

Sunndal tar initiativ til et
kulturhussamarbeid mellom Oppdal,
Surnadal og Sunndal
Sunndal går i bresjen for å etablere et
samarbeidsforum mellom kulturledere i
regionen
Forprosjekt for bygdabokarbeidet
Bygdebokarbeidet
innpasser
i
”Tiltakspakke og handlingsplan” for 2010
og 2011, pris kr 100.000,- for hvert år.
Bygdebok-arbeidet på Ålvundeid blir
vurdert som en egen sak. Prosjektet er
kommet for langt til at det kan stoppes i
påvente av hva som skjer i de andre
kretsene.

Interkommunalt samarbeid

Drøfte bibliotekstrukturen – er strukturen i
dag den rette?
Gjennomføring av plan for idrett- og

Egen gruppe settes ned for å
utrede saken
Skal revideres i løpet av

Egen plangruppe settes ned

Interkommunalt samarbeid

Legges fram høsten 2009
Tillegg K.sak 51/09

500.000
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2009/
2010
2009
2009
2009
2010

2009/
2010
2010
2010

friluftsliv

2009-2010

Digitalisering av kinoen

I samråd med Film&Kino

Gjennomgang av bemanning på
ungdomssenteret
Nødvendig vedlikehold av
ungdomssenteret
Tilstandsrapport kulturhus
Fotoregistreringsarbeidet videreføres
Redusere utgiftene for eiere av kulturbygg
ved at kommunale avtaler for strøm og
forsikring kan benyttes av lag og
foreninger som eier slike
Etablere fast kontakt med kirkefestivalen i
Kristiansund
Samarbeide med Oppdal og Surnadal om
kulturvernkonsulent-stilling
Ungdomssenteret

Haster

2010

Øke tilskuddet til drift av ikke kommunale
kulturanlegg

2010

Utlyse stilling øremerket
direksjonsoppgaver
En gjennomføring forutsetter at
kommunens eventuelle andel blir
innarbeidet i budsjettet
Egen markedsplan for tjenesten.
Sunndal.kultur.no etableres som en egen
hjemmeside

2010

2010
2010

2010
2010
2010
2010

Lydutstyr til kulturhuset kompletteres
Økt tilskudd til Sunndal museumslag.
Spesielt Alfheim krever mye arbeid og må
prioriteres
Sette ned utvalg for rehabilitering
kulturhus
Etablering av frivillighetens hus for
Sunndal kommune
Organisasjonsgjennomgang i
kulturtjenesten.
Utvikle ”Ung Festival”. Gjøre dette til en
regional begivenhet for ungdom. Egne
midler må settes av

2011 Tiltak
2014
Ny lysrigg på kulturhuset. Komplettering
av teknisk utstyr
Komplettering av utstyr på den nye
kulturskolen
Utvikle utforming og innhold på

I samråd med
eiendomstjenesten
Som vedtatt

400.000

100.000
50.000

Kontakt mellom Sunndal
Energi og kommunen

Legges fram for politisk
behandling våren 2009
Interkommunalt samarbeid.
Utredning
Plan for rehabilitering
Vedlikeholdsarbeid
Økes slik at lagene får
dekket sine faste utgifter til
kulturbygg/anlegg
Eventuelt i samarbeid med
andre tjenester
Tillegg K.sak 51/09

70.000

100.000

I tråd med behov for økt
satsing på salg og
markedsføring
Monitorer etc.

200.000
Økes
med
100.000

Plangruppe velges
Sak legges fram for
administrasjonsutvalget
Styrker Sunndal som
regionalt kultursenter
50.000

Kommentarer
150.000
150.000
Samarbeid med
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Øratorget. Etablere fast scene og
kulturmiljø
Rehabilitering av Sunndal kulturhus. Det
tas sikte på å bygge en kinosal med inntil
130 sitteplasser samt å renovere Hovshall
som en øvings-, teater- og konsertarena.
Ventilasjon/tilknytning til fjernvarme
Biblioteket: Ta fatt i Universell utforming
– tilgjenge på nett m.m. Arbeidsstasjon for
funksjonshemma / hjelpemiddel
funksjonshemma (t.d. tekst til tale, lesePC, merking)
Kulturskolen med oppstart av regionale
tilbud inne jazz og folkemusikk

tettstedprosjektet

Kommunen må være pådriver for
gjennomføringen av et Industrimuseum

Statkraft og Hydro arbeider
med egne prosjekt.
Kommunen bidrar med nytte
og bruk

Sørge for rammer som samsvarer med
målsettingene i ungdomsarbeidet
Opprettholde og utvikle kommunale
idrettsanlegg
2015
2019

Tiltak vurderes i henhold til
tilstandsrapport fra 2009
Enøk-tilbud

150.000
Tiltaket tar sikte på å utnytte
kompetansen hos personalet

Jfr. Skøytebanen på Gjøra og
skianlegget (nordisk) på
Ålvundeidet

Tiltak

Kommentarer

Ta vare på industrihistoria vår. Innsamlet
materiale foreligger
Renovering av Gamle Øra skole – med
uteområde - til et topp moderne
Ungdommens Hus

Samarbeid med Hydro og
Statkraft

Utvidelse av staben med en fullstilling som
følge av økt elevtall og oppgaver i forhold til
barnehage- og grunnskoletjeneste

Kulturskole
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4. Andre områder og tiltak
Forslag til organisering av kulturtjenesten

Tjenesteleder
Ole Magne Ansnes

Ungdomsarbeidet
med
ungdomssenteret

Biblioteksjef
Ingeborg Sæther

Kulturskolerektor
Lars Ramsøy-Halle

Formann
Kulturhus
Kulturskole

Driftsleder anlegg
Saksbehandler
Ferie/Fritid PU
Jostein Trædal

Kinosjef
Markeds- og
bookingansvarlig
Svein Sæterbø

Bestyrer
Svømmehall
Kantine
Sportshall

Kommentar
Avdelingsleder for idrett og anlegg får driftslederansvar i 100 prosent stilling. Dette i tråd
kommunes ønske om å ha heltidsstillinger.
? Avdelingslederstillingen for kulturhuset gjøres om. Blir tillagt ansvar for kino, booking og
marked. Dette for å styrke salg, tilbud og relasjonene mot media og pub likum.
Totalt: En modell i tråd med dette vil gi kulturtjenesten muligheter for:
? bedre utnyttelse av ressursene
? bedre service og kontakt med publikum
? økt salg og besøk
? større armslag i forhold til utadvendt og synlig drift
? bedre kontroll med driften av anlegg og uteområder der aktiviteten økes fra og med høsten
2009
Tiltak
Ø Det er behov for en organisasjonsgjennomgang i kulturtjenesten. Administrasjonen
utarbeider en sak som legges fram for behandling i administrasjonsutvalget.

14
Bygdabøke r
Kulturtjenesten ble i forbindelse med den politiske behandlingen av årsplan og budsjett for
2009, pålagt å utrede grunnlaget og behovet for en oppdatering av bygdabøkene i Sunndal.
Nabokommunen Surnadal er allerede i gang med dette arbeidet, og har blant annet fått
utarbeidet et forprosjekt – som i vinter er blitt gjennomgått og evaluert.
Ålvundeid er allerede i gang med bygdabokarbeidet, men sliter per i dag med finansieringen.
Kommunen ga 27.000 i støtte til arbeidet, og nye søknad vil komme for 2009. Spørsmålet er
imidlertid om det ikke må stakes ut en kurs for det videre arbeidet med bygdabøkene – totalt
sett for hele kommunen - før ytterligere tilskudd til et enkeltprosjekt kan gis.
Tiltak
Ø Utredningen om bygdabokarbeidet legges fram for TMK i løpet av våren/høsten 2009.
Et eventuelt forprosjekt legges inn i budsjettet for 2010.
Språk og språkkulturen
Kulturtjenesten skal ha en bevisst holdning til språk og skriftkultur – inkludert dialektene.
Dette med utgangspunkt i arenaer som bibliotek og kulturskole. Godt språk er viktig, og det
gir tillit.
I Sunndal – som i de fleste andre kommuner – brukes det to målformer. Det gjelder også i
kulturtjenesten og i denne kulturplanen – men med klar overvekt av bokmål.
Mål og tiltak
Ø Fortsatt være bevisst på at godt språk er viktig, og at to-språklighet er det som
gjenspeiler lokalsamfunnet best.
Ø Kurs og seminar om språk og skriftkultur – i samarbeid med aktuelle lag og
organisasjoner.
Ø Stimulere skrive- og leselyst med tiltak i bibliotek og kulturskole.
Ø Det er derfor et mål at Sunndal i større grad enn nå framstår som en tospråklig
kommune overfor innbyggerne.

Samarbeidstiltak
Kulturtjenesten har en klar ambisjon om å styrke det interkommunale samarbeidet. Det kan
være for kulturområdet generelt, men også for kulturhussamarbeidet spesielt.
Tiltak
Ø Sunndal går i bresjen for å etablere et samarbeidsforum mellom kulturledere i
regionen.
Ø Sunndal tar initiativ til et kulturhussamarbeid mellom Oppdal, Surnadal og Sunndal.
Ø En allerede etablert kontakt med kirkefestivalen i Kristiansund konkretiseres og legges
fram for politisk behandling i 2009.
Ø Samarbeide med Oppdal og Surnadal om kulturvernkonsulent-stilling.
Kultur og Næring
Kultur og næring har allerede flere gode samarbeidstiltak i Sunndal. Ikke minst kan vi takke
kulturfestivalen for at dette samarbeidet er så godt utviklet. Kulturtjenesten vil etablere et fast
samarbeidsforum med næringslivet – både for å styrke dialogen og forståelsen, og for helt
konkret å etablere arenaer både næring og kultur kan ha glede av. Det er også naturlig å tenke
seg Love the Valley inn i dette forumet.
Tiltak
Ø Etablering av et samarbeidsforum Næring/Kultur.
Ø Samarbeid med lokalt reiselivsforum om gjennomføring av reiselivsplanen.
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Samarbeid mellom kommunale tjenester
I tråd med kommuneplanen ønsker kulturtjenesten å etablere gode samarbeidsprosjekter med
de andre kommunale tjenestene.
Tiltak
Ø ”God helse”-prosjektet og kultursatsingen på helsetunet bør samordnes med arbeidet
kulturtjenesten.
Ø Kulturtjenesten er avhengig av et godt samarbeid med kommunalteknisk tjeneste om
drifting av idrettsanlegg, friområder og leikeplasser.
Sunndal frivillighetssentral
Sunndal frivillighetssentral er en viktig kontakt for kulturtjenesten. Samarbeidet er allerede
bra – men kan helt sikkert utvikles til å bli enda mer rasjonelt og robust.
Tiltak
Ø Bli flinke til å utveksle informasjon og behov.
Ø Etablering av Frivillighetens hus i godt egnede lokaler.
Kultur og integrering
Kulturen med frivillige lag og organisasjoner bør helt klart kunne bidra på en positiv måte i
integrerings- og inkluderingsarbeidet i Sunndal. Frivillig arbeid engasjerer og skaper
samhandling – noe som igjen bidrar til å fremme toleranse og forståelse mellom ulike
grupper.
Men selv om vi har mange aktuelle arenaer, ser vi få eksempler på samkvem mellom norsk
kultur og organisasjonsliv og andre kulturer. Dette kan skyldes flere ting – blant annet mangel
på kunnskap/informasjon og store kulturforskjeller. Hva er frivillig arbeid? Hva er dugnad?
Dette er ikke så greit å forstå for alle nye landsmenn.
Spørsmålet blir da hvordan man skal klare å skape koblinger mellom tradisjonelle norske
organisasjoner og innvandrere.
Tiltak:
Ø Sette ned en gruppe som arbeider med å spre informasjon og kunnskap blant
innvandrere om organisasjonslivet og lokal kultur i Sunndal.
Ø ”Flerkulturell dugnad” er under etablering som en felles kulturscene for norsk og
utenlandsk kultur. Første dugnad er tenkt arrangert våren 2009.
Ø Etablere gode fadderordninger.

Kultursjokk
Kulturtjenesten tok i 2008 over ”Kultursjokket”.
Med en rekke arrangementer og rundt 2500
besøkende ble det en stor suksess. Dette ikke minst
takket være et godt samarbeid med en rekke lag og
organisasjoner – og stort engasjement fra
enkeltpersoner.
I Kultursjokket skal frivillige lag og orga nisasjoner
ha en spesiell plass, og ”sjokket” skal være et
utstillingsvindu for kulturen i HELE Sunndal. Det skal legges vekt på gode tilbud til alle
aldersgrupper.
Kultursjokket skal også bidra til å styrke kulturhusets posisjon som storstue for
sunndalingene.
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Tiltak og mål
Ø Videreføre arbeidet med Kultursjokket. Sette av egne midler til prosjektet i budsjettet
for 2010.
Ø Kulturtjenesten har ansvaret for gjennomføringen av Kultursjokket – i samarbeid med
et bredt spekter av lag og organisasjoner.
Kulturens tilbud til eldre
Kulturtjenesten ønsker å ha et godt samarbeid med eldreråd, pensjonistforening og andre
eldreorganisasjoner. Dette gjennom målrettet og oppsøkende aktivitet.
Tiltak
Ø Opprette fora for utvikling av kulturarrangementer for eldre sammen med andre
kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og næringsliv.
Ø Legge opp til minst fire spesielt tilrettelagte arrangement for eldre i kulturhuset.

Kulturcruise
Tilbudet om Kulturcruise ble etablert våren 2008. 90
deltakere var med på tur til Kleiva i Surnadal, mens
35 deltok på ”cruise” til Sagtrøa under Kultursjokket.
Turene har et definert kulturmål – gjerne av
lokalhistorisk art. Mat, guiding og kulturinnslag
inngår i opplegget. Samarbeidspartnere på turene i
2008 var pensjonistgruppa i Fagforbundet,
Pensjonistforeningen, Hørselshemmedes forening og
Seniordansen. Altså har tilbudene så langt vært
spesielt tilrettelagt for eldre.
Det er imidlertid ingenting i veien for at ”cruise” kan bli arrangert også for andre
aldersgrupper.
Tiltak og mål
Ø Kulturtjenesten arrangerer to til fire kulturcruise årlig. Dette i et godt samarbeid med
aktuelle lag og organisasjoner. Eldre prioriteres i minst ett av tilbudene.
Ø Å arrangere kulturcruise inn til Sunndal – i samarbeid med nabokommunene.
Salg og markedsføring
Kulturtjenesten vil øke satsingen på markedsføring og salg (se forslag ny organisasjonsplan). I
et samfunn med mange kultur-, media- og fritidstilbud, må vi jobbe hardt for å gjøre ”våre”
tilbud knyttet til kulturhus og idrettsanlegg godt synlige.
En bevisst annonse- og mediestrategi er nødvendig – med blant annet gode relasjoner til
lokalmedia. Også en brukervennlig og oppdatert i internettløsning er viktig for
kulturtjenesten. Der kan vi raskt nå våre kunder med informasjon og smakebiter på
kulturopplevelser.
Et framtidig samarbeid med den nye sunndalsverten blir viktig.
Tiltak:
Ø Sunndal.kultur.no etableres som en egen hjemmeside for kulturtjenesten.
Ø Markedsføringsbudsjettet til tjenesten økes.
Ø Samordnet markedsplan.
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5. Oppsummering av hovedtrekkene i kulturplanen
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Kulturtjenesten har ambisjoner om å være utadvent og godt synlig i
lokalsamfunnet. Tjenesten skal kreere nye tilbud og arenaer, samtidig som den
framstår som en god støttespiller og ressurs for lag, organisasjoner og andre
samarbeidspartnere. Tjenesten skal sørge for et godt breddetilbud – samtidig
som de med spesielle evner og kvaliteter får mulighet til å utvikle seg.
Kulturtjenesten skal hele tiden ha fokus på HELE Sunndal.
Ungdomsarbeidet med ungdomssenteret prioriteres. Kulturtjenesten mener
Gamle Øra skole – med uteområdet – er perfekt plassering for Sunndal
ungdomssenter. Bygget må rehabiliteres med tanke på et framtidig
Ungdommens hus. Tjenesten har store forventninger til nyansatt
ungdomsarbeider.
Samhandling er en ledetråd i arbeidet til kulturtjenesten. Det gjelder innad i
den kommunale organisasjonen, det gjelder utad mot lokalt næringsliv og
kulturliv – og det gjelder ikke minst i et interkommunalt perspektiv.
Sentrale bygg har behov for en betydelig rehabilitering. Det gjelder i første
rekke Sunndal kulturhus og Øra skole – som i dag huser ungdomssenteret. For
begge byggene må vi få en bygningsmessig oppgradering, samt styrking av
utstyr og innhold.
Tjenesten ønsker å synliggjøre Sunndal kulturhus som kommunens storstue – i
et godt samspill med nyanlegget på Sande og samfunnshusene i kretsene.
Kulturtjenesten ønsker å endre organisasjonen, med en styrking av drift,
marked og salg. Dette er i tråd med de behovene vi ser innad i tjenesten – og i
et kultur- og mediemarked der mange kjemper om oppmerksomheten.
Vi skal hele tiden ha fokus også på eksterne støtte og finansieringskilder.
Kulturplana skal legge vekt på å favne aktiviteter knyttet til vinter så vel som
sommer.

Hovedambisjon: Sørge for rammevilkår i tråd med aktivitetsnivået og
ambisjonene i denne planen.

